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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน  2564  เวลา 14.00 น.(ลงทะเบียน 10.00 น.)  ณ  หอ้งเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท เลขท่ี 99/2 หมู่ท่ี 8 อาคารศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต ถนนพหลโยธิน ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี (ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผูถื้อหุ้นผูเ้ขา้ประชุมรักษาระย่างทางสังคม, สวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาและท าความสะอาดมือดว้ยเจอแอลกอฮอล)์  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 16  มีนาคม 2564   ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564   บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 249,345,538,669 หุน้  

ประธานท่ีประชุมได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น.  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมา
ประชุมจ านวน  1,424  ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  99,302,025,598  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 39.82 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจ านวน  249,345,538,669 หุน้      

 
เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  14.00 น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ  
2. นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  
3. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
5. พลต ารวจตรี สมนึก  บุรมิ    กรรมการ 
6. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ ์  กรรมการ   
7. นายเฉลิม ซ่ือภกัดี   กรรมการ 
และจากสถานการณ์โควดิ 19 ท าใหบ้ริษทัตอ้งเปล่ียนสถานท่ีประชุม จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ี 
ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหน้ายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ เลขานุการบริษทั กล่าว 

ช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 
นายศุภณฐั  พนูสวสัด์ิ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ี  ไดมี้บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 

โดยนายณรงค ์หลกัฐานและนายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ซ่ึงเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุม 
ในคร้ังน้ีดว้ยและไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และ 
แสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญ 
ประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้       
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นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บทราบโดยวิธี
ทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนังสือเชิญประชุมโดยทางหนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบ
ไซต์ของบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดยหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 นั้น  
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564  ท่ีผ่านมา   ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทาง
หน่ึงดว้ย   

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งทนายความอิสระ  คือนายพีระวิทย ์สอาดโฉม  มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ี
เป็นอิสระ หรือ Inspector  เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนทเ์ทค 
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่างๆ  หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการรับ
ลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือให้การ
ประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่   บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบทา้ยล าดับท่ี 8. ของ
หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว และบริษทัฯ  ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้
ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม     ทั้ งน้ี โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ 
ขอ้ 35 ทว ิใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง    ซ่ึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. ในกรณีวาระทัว่ไป ท่ีไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ    ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะ
กรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแลว้ ให้ยกมือข้ึน  โดยจะมี
เจา้หนา้ท่ีเดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้คนนั้น    ส่วนกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือเพ่ือไปเรียกเก็บบตัรลงคะแนนจะ
ถือวา่ผูถื้อหุน้คนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการประมวลผลคะแนน   โดยบริษทัฯ  
จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบ  หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีไดล้งมติในช่วงวาระนั้น คะแนนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  และจะประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ  

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระท่ี 5.) นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    โดยบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมา
ประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   หรือ งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการ
ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแลว้   ประธานท่ีประชุม  
หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมไดท้ราบต่อไป     

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้

 
 
 

http://www.iec.co.th/
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ทั้งน้ี  หากมีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการซักถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใดๆ ต่อท่ี
ประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ปรดกรุณาแจง้ช่ือ – นามสกุล 
และฐานะของตนเองวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด   เพ่ือบริษทัฯ  จะ
ไดท้ าการช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  เม่ือวนัที ่25 มกราคม 2563 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานท่ีประชุม  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2563  ซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 25  มกราคม 
2563  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย            99,241,014,776 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9356 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0643      
             รวม               99,306,937,374 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง          2,066,664 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563    

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  พร้อมกบัไดน้ าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point  ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา  ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ สรุป ดงัน้ี  

 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1  จ ากดั  
 ปี 2563  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  49,869,078 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2562  มียอดขายไฟฟ้าจ านวน 43,317,503 
หน่วย มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 15%   

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จ ากดั โครงการแม่ทา จ.ล าพนูและแม่มาลยั จ.เชียงใหม่ 
ปี 2563  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  6,136,213 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2562  มียอดขายไฟฟ้าจ านวน 6,598,435 หน่วย  

มีอตัรายอดขายไฟฟ้าลดลง 6% เน่ืองจากการเผาป่า, หมอกควนั PM2.5 ท าให้ความเขม้ของแสงลดลง, และโดยทัว่ไปแผง
โซลาร์จะเส่ือมสภาพลงประมาณ 3-5% ต่อปี 
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 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  บริษทั จีเดค  จ ากดั  
ปี 2563  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  26,082,120 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน 29,113,875  

หน่วย  มีอตัรายอดขายไฟฟ้าลดลง 10%   เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือลดผลกระทบกบัชุมชนโดยมีการเพ่ิมความสูงของ
ปล่อง และหากเทียบกบัปี 2559 ท่ียอดขายไฟ จ านวน 23,775,789  มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 22%   

 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 
โดยธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ  มีงานพฒันาระบบและบ ารุงรักษาระบบท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการในปัจจุบนั  โดย 

ส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีใหบ้ริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (NT)  ไดแ้ก่โครงการ
จดัท าระบบบูรณาการการรับช าระค่าใชบ้ริการ(EPIS),   โครงการจา้งพฒันาระบบส ารองส าหรับ OM Unified,  โครงการจา้ง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีท่ี7)  เป็นตน้ โดยมีมูลค่า
โครงการทั้งหมดรวมกนัประมาณ 177 ลา้นบาทเศษ     

 โดยภาพรวมบริษทัมีค่าใชจ่้ายบริหารในปี 63 จ านวน 66 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 62  จ านวน 114 ลา้นบาท  
ค่าใชจ่้ายลดลงไป 42%  และหากเปรียบเทียบกบัปี 59 จ านวน 695 ลา้นบาท บริษทัมีค่าใชจ่้ายลดลงจ านวน 90% 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ ปี 63 จ านวน 557 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 62 จ านวน 534 ลา้นบาท  
มีรายไดฯ้ เพ่ิมข้ึน จ านวน 4% และหากเปรียบเทียบกบัปี 59 บริษทัมียอดขายเพ่ิมจ านวน 20% 

 รายงานการส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต.  ดงัน้ี 
-งวดไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2561 ส่งเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563,   
-งวดไตรมาสท่ี 1-3 ประจ าปี 2562 ส่งเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563  
-งวดไตรมาสท่ี 1-2 ประจ าปี 2563 ส่งเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2563  
-งวดไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2563 ส่งเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 และ 
-งวดประจ าปี 2563 ส่งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 รายงานการด าเนินคดี 
 คดีการเพิกถอนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีท่ีตลาด 
หลกัทรัพยฯ์ มีค  าสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัฯออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์    ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นค าให้การ และ 
บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าใหก้ารตามกระบวนการของกฎหมายแลว้  จึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล  และต่อมาช่วงตน้
เดือนมีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางไดน้ดัไต่สวนค าร้องขอทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่(เพิกถอนหุน้)ไวเ้ป็นการชัว่คราวก่อน
พิพากษา และต่อมาศาลไดมี้ค าสัง่ใหย้กค าร้องขอทุเลาฯ ปัจจุบนัจึงอยูร่ะหวา่งอุทธรณ์ 

 คดีฟ้องร้องอดีตผูบ้ริหาร 
คดีถมดินและตอกเสาเขม็ของ บจ.ไออีซี สระแกว้ 1  คดีก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียในโครงการโรงงาน 

ระยอง  และ คดีก่อสร้างโรงคดัแยกพลาสติกท่ีหาดใหญ่  จ านวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจ านวน 26.085 ลา้นบาท   
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าเสียหายจ านวน 26.085 ลา้นบาท คืนแลว้ 

คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลยั และคดีของบจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่  จ  านวน 3 คดี มีมูลค่าความ 
เสียหายจ านวน 50.8 ลา้นบาท  โดยเป็นคดีอาญาขอ้หาฉ้อโกง (ฟ้องตั้งแต่กลางปี 2560) ปัจจุบนัทั้ง 3 คดีอยู่ระหว่างนัด
สืบพยานในศาลชั้นตน้ คดีล่าชา้ เน่ืองจากโควดิ-19 ระลอกแรกและระลอกใหม่ ศาลจึงสัง่เล่ือนคดี 
  นอกจากน้ียงัมีคดีท่ี ส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผูบ้ริหาร (กล่าวโทษ ต.ค.60) ปัจจุบัน DSI 
สอบสวนเสร็จแลว้และไดส่้งส านวนไปยงัอยัการแลว้และบางคดีอยูร่ะหวา่งการสอบสวนยงัไม่แลว้เสร็จ  
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 คดีฟ้องเรียกเงินมดัจ าคา่ซ้ือหุน้คืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จงัหวดัก าแพงเพชร)   จ านวน 40 ลา้นบาท ปัจจุบนับงัคบั
คดียดึทรัพยข์องจ าเลยแลว้และคดีอยูร่ะหวา่งศาลฎีกาตดัสิน 
 คดีฟ้องผูข้ายหุ้นเดิมฉ้อโกงเน่ืองจากปกปิดขอ้มูล (โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จงัหวดัสระแกว้)  ศาลชั้นตน้และ
ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษใหจ้ าคุก (จ าเลยรายหน่ึง) มีก าหนด 2 ปี  จ่อมาจ าเลยยอมชดใชเ้งินให้แก่บริษทัจ านวน 15 ลา้น
บาท คดีถึงท่ีสุดแลว้  ส่วนจ าเลยรายเดียวกนัน้ีถูกบริษทัฟ้องเร่ืองหน้ีกรมธรรม ์ซ่ึงศาลชั้นตน้ตดัสินให้จ าเลยชดใชจ้ านวน 
2.7 ลา้นบาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  (รายละเอียดตามหมายเหตุงบการเงิน) 
 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น  วาระน้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียง
ลงคะแนนแต่อยา่งใด 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2563  
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  
 
วาระที ่3.1  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไร

ขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายชยักฤต วรกิจ
ภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง บริษทั  เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมกบัไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลและฉายภาพ Power Point   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามท่ีเสนอ
มาทุกประการ    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย            100,277,080,708 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม               100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง          1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3.2  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่      ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชี

ก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายชยักฤต วร
กิจภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แห่ง บริษทั  เอน็พเีอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมกบัไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลและฉายภาพ Power Point   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามท่ีเสนอ
มาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย          100,277,080,708 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
   ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3.3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไร

ขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายชยักฤต วรกิจ
ภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งบริษทั  เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมกบัไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลและฉายภาพ Power Point  กล่าวโดยสรุปงบรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี  
                 

                           
               ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2561 หน้ีเงินกูย้มืธนาคารลดลงมาตลอดอยา่งมีนยัยะซ่ึง ณ ส้ินปี 2563 เหลือหน้ีจ านวน 144 ลา้นบาท, 
โครงการแม่ทาแม่แตงไดช้ าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารครบถว้นแลว้และปัจจุบนัไม่มีหน้ีส้ินแลว้ 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ตามท่ีเสนอ
มาทุกประการ    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 
 -   เห็นดว้ย          100,277,080,708 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย              63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผลประจ าปี  
 
วาระที ่4.1  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนดไวว้า่การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย          100,266,848,147 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.92625 
 -   ไม่เห็นดว้ย               74,036,779   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0737       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        1,051,716 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
              ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4.2  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนดไวว้า่การจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย          100,277,028,992 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,907,650   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง           1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4.3  พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2563 
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563   ถึงแมว้่าผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัจะมีผลก าไร  แต่
เน่ืองจากบริษทัยงัคงมียอดขาดทุนสะสมเหลือในอดีตอยูใ่นบญัชีของบริษทั จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย          100,277,028,992 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย              63,907,650   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

นายศุภณฐั พนูสวสัด์ิ  เลขานุการบริษทั  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  
2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15  ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้
มารับต าแหน่งอีกได ้      
       โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายสนัติชยั เตียมสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ   
(2) นายเมธา ธรรมวหิาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 (3) นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการตรวจสอบ   
เน่ืองจาก นายเมธา ธรรมวหิารและนายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจไดแ้สดงความจ านงคม์ายงับริษทัฯ  วา่ไม่ขอกลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง  
และบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี2564 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัก าหนด ทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.iec.co.th หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 แลว้นั้น 
ปรากฎวา่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ไดเ้สนอช่ือของ “นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข” และ “นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ”  เขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในคร้ังน้ีดว้ย    

ดงันั้น   คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้น าเสนอช่ือของกรรมการท่ีครบวาระตามกฎหมายทั้ง 1 คน คือ 
นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง   พร้อมทั้งเห็นสมควรให้น าเสนอช่ือของ นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข และนางสาวพลอยครินทร์   
สจัจะเวทะ  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี   
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รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ของผูเ้ขา้รับการเสนอ
ช่ือทั้ง 2 คนน้ี ปรากฏตาม Power Point  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้น้ีไดพิ้จารณาดูไปโดยพร้อมเพรียงกนั  

ซ่ึงในวาระน้ีเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพ่ือใหป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้ งท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม โดย
วธีิการและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ก่อน
หนา้น้ี  

ในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจ านวน 3 คน ใชบ้ตัรลงคะแนน ดงัน้ี 
(1) นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  ใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.1 ,   
(2)  นางชนิดาภา  วณิชเจริญสุข ใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 9  และ  
(3)  นางสาวพลอยครินทร์  สจัจะเวทะ ใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 10   
บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคน   ทีละคนๆไป 

โดยบุคคลท่ีไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้งแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี      

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงได้
เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่านและน ามาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละคน รวมจ านวน 3 คน  ไดค้ะแนนเสียงดงัน้ี 
 
(1) นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ 
-   เห็นดว้ย          100,266,848,147 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 

 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        11,232,561 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

(2) นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข 
-   เห็นดว้ย          100,281,686,642 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9960 

 -   ไม่เห็นดว้ย               4,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0039       
         รวม             100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง       56,250,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(3) นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ 
-   เห็นดว้ย          100,280,686,642 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9960 

 -   ไม่เห็นดว้ย               4,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0039       
         รวม             100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง       57,250,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันั้น  จึงมีผลท าใหภ้ายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ณ ปัจจุบนัน้ี  บริษทัฯ จึงมีกรรมการ

ทั้งส้ิน  จ านวน  9 คน  โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี  
1.   นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ             ประธานกรรมการ 
2.   นายสนัติชยั   เตียวสมบูรณ์กิจ           รองประธานกรรมการ     
3.   นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์       กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
4.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5.   นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
6.   นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   กรรมการ  
7.   พลต ารวจตรี สมนึก   บุรมิ              กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8.   นางชนิดาภา  วณิชเจริญสุข  กรรมการ / กรรมการอิสระ 
9.   นางสาวพลอยครินทร์ สจัจะเวทะ  กรรมการ  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจ าปี 2564 
นายศุภณฐั พนูสวสัด์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 29 ท่ีก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของ
บริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้    ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และ 
กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2564 แลว้       

จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564   อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบ าเหน็จกรรมการ  ในวงเงนิรวมกนัทั้งส้ินไม่เกนิ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหม่ืนบาท
ถ้วน)   โดยก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
                                        

ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2562 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2563 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2564(ปีท่ีเสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 
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กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
หมายเหต*ุ : ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 

                อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีไดพ้ิจารณาเม่ือ 3 ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  บาท 
ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 
 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม อนุมติัใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 960,000 บาท  (เกา้แสนหกหม่ืนบาท
ถว้น) ต่อปี   ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย          100,266,848,147 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9251 
 -   ไม่เห็นดว้ย              63,855,934 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636      
  -   งดออกเสียง       11,232,561 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0111 
         รวม             100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
      ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

 
นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  

2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาจากคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานท่ีผ่านมา ความพร้อมของบุคคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานและและความรู้ความเขา้ใจ
ในธุรกิจของบริษทัฯ แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564  ดงัน้ี 

1) นายณรงค ์ หลกัฐาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4700 หรือ 
2) นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวฒันกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4701 หรือ 
3) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 
4) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   
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แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี  2564  โดย
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2564  ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใหญ่ จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  พร้อมกบัขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าลา้นส่ีแสนบาทถว้น 
โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีน้ีให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาไปพร้อม
เพรียงกนั 

ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า  ในอดีตบริษทัฯ มีบริษทัย่อยมากมีงบการเงินหลายบริษทั ซ่ึง ณ 
วนัน้ีมีการปิดบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เป็นไปไดห้รือไม่ ค่าสอบบญัชีปี 2565 ขอใหต้่อรองค่าสอบบญัชีใหล้ดลงกวา่เดิม  

นายศกัดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ขอรับไปพิจารณา 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการแต่งตั้ง ดงัน้ี 
1) นายณรงค ์ หลกัฐาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4700 หรือ 
2) นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวฒันกร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4701 หรือ 
3) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 
4) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   
แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2564  โดยผูส้อบบญัชีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2564  พร้อมกบัอนุมติัให้
ก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าลา้นส่ีแสน
บาทถว้น )   ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย          100,277,028,992 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9363 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,907,650   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0636       
         รวม              100,341,936,642 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง          1,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

-  ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา     
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยั ขอไดโ้ปรดซกัถามไดเ้ลย 
 
นาย วรัิตน์ โกศลวาทะวงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณผูบ้ริหารท่ีพลิกฟ้ืนในทางท่ีดีข้ึน ขอ 

สอบถามวา่ท่ีเราส่งงบทุกปีแลว้จะมีผลใหเ้รากลบัเขา้ตลาดประมาณเม่ือไหร่ และคาดวา่มีเงินปันผลเม่ือไหร่ 
 นายประชา แซ่เฮง้ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  ขอเสนอใหบ้ริษทัมีรายไดเ้สริม บริษทัมีท่ีดินเยอะ อยากใหป้ลูกกญัชง 
 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง (ท่ีรับชมการถ่ายทอดสด)  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ  จะสามารถกลบัเขา้มาท าการซ้ือ
ขายหุน้ (Trade) ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กคร้ังเม่ือใด 

ผูถื้อหุ้นท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า หากถอนเร่ืองคดีเพิกถอนหุ้นท่ีศาลปกครองและไป IPO ใหม่         
มีความเป็นไปไดอ้ยา่งไร   
 นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายอ่ืนบางราย  ก่อนอ่ืนขอขอบคุณผูบ้ริหารในการ
ท างานให ้IEC กลบัมามีก าไร  และเห็นวา่ การท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบการเงิน 3 ปี อยา่งไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
ท่ีบริษทัท่ีมีปัญหาในอดีตสามารถฟ้ืนฟ ูและอยากเรียกร้องอยากฝากไปถึง ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย ์ให้พิจารณาบริษทัท่ี
ถูกเพิกถอนมาแลว้ปัจจุบนัเปล่ียนผูบ้ริหาร เปล่ียนทีมงานแลว้ ใหก้ลบัเขา้สู่ตลาดฯ เพ่ือเป็นตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนท่ีกลบั
เขา้มาได ้ขอให้โอกาสในการเขา้ไปเจรจา  นอกจากน้ีการเขา้ตลาดดว้ย IPO  จะตอ้งมีก าไร 3 ปีและใชเ้วลานานมีขั้นตอน
เยอะมาก  ตนขอไม่เห็นดว้ยกบั IPO  ถา้บริษทัเดินทางตรงผ่านช่องทางท่ีง่ายกว่าคือการเขา้ไปพูดคุยกบักลต.และตลาด
หลกัทรัพย ์  นอกจากน้ีความเห็นในการพิจารณาของศาลปกครองจะไม่ขอกา้วล่วง  ตอนน้ีเง่ือนไขคือ รอค าสั่งศาลปกครอง 
และขอเสนอแนะใหบ้ริษทัควรท า CSR เสริมในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชุน ซ่ึงไม่กระทบรายจ่าย  เงิน CSR น ามาหกัภาษีได ้   

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   เร่ืองการท่ีจะสามารถกลบัเขา้มา Trade 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กคร้ังหน่ึงนั้น คงจะตอ้งรอผลการพิจารณาและค าสัง่ของศาลปกครอง ซ่ึงเราไม่อาจกา้วล่วงไดเ้ลย 
ซ่ึงท าไดแ้ต่รายงานความคืบหน้าต่อศาล ไดน้ าเสนอแลว้ว่าผูถื้อหุ้น 2 หม่ืนกว่า ไดรั้บความเดือดร้อน แต่การขอคุม้ครอง
ชัว่คราวจะสามารถกลบัเขา้ไปในตลาดฯ ไดเ้ลย เราไดส่้งงบการเงินครบถว้นแลว้ไม่ติดเง่ือนไขแลว้  ผูบ้ริหารก็จะพยายาม
อย่างเต็มท่ีต่อไป ไม่ได้น่ิงนอนใจ  ก็จะเดินหน้าต่อไป ในส่วนคดีปกครองท่ีจะอุทธรณ์คาดจะใช้เวลาอีก 8-10 เดือน  
ขณะเดียวกนัก็จะศึกษาการออก IPO ใหม่ควบคู่ในแผนท่ีจะเดินหนา้ต่อไป เพื่อบริษทัฯ จะไดมี้โอกาสเขา้มา Trade ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กต่อไป จะขอมองหลายๆช่องทาง และอีกทางก็จะการเขา้ไปพดูคุยกบักลต.และตลาดหลกัทรัพย ์   

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ช้ีแจงตอ่ท่ีประชุมกรณีมีผูถื้อหุน้สอบถามถึงการจ่ายปัน
ผลวา่ บริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยูใ่นอดีตแมปี้น้ีมีก าไร แต่ยงัไม่สามารถจ่ายปันผลได ้  หากมีการลา้งขาดทุนสะสมแลว้ก็
สามารถจ่ายปันผลได ้  ปัจจุบนัจากงบการเงินปี 63 มียอดขาดทุนสะสมอยูจ่  านวน 3,982 ลา้นบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุน้อยู ่
1,422 ลา้นบาทและส่วนเกินทุนอีก 464 ลา้นบาท  

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ กรณีท่ีกิจการยงัคงมีขาดทุนสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
บริษทัฯ ก็อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการท าก าไรตามปกติกวา่สิบปีจึงจะลา้งขาดทุนสะสมได ้แต่การลา้งขาดทุนสะสมโดยการ
รวมพาร์และการลดพาร์ก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถท่ีจะยน่ระยะเวลาการลา้งขาดทุนสะสมใหน้อ้ยลงได ้     

ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง (ท่ีรับชมการถ่ายทอดสด)  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีแนวทางท าธุรกิจอะไรเพ่ิมเติม  
นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาไดศึ้กษาหลายธุรกิจแต่พบวา่ยงัไม่

คุม้ค่าในการลงทุนมากนัก ผมได้มีการทดลองไพโรไรสิส(พลาสติกมาหล่อหลอมเป็นน ้ ามนั) ด้วยเงินส่วนตวัซ่ึงยงัมี
ความหวงัอยูบ่า้ง หากมีก าไรจะน าเขา้มายงัไออีซี ส่วน เร่ืองกญัชง เราไม่ไดอ้ยูท่ ั้งตน้น ้ าและปลายน ้ าเราอยูก่ลางน ้ าซ่ึงใครจะ
ท าก็ได ้ เราก็ยงั Trade ไม่ได ้จึงยงัไม่เกิดประโยชน์ 

สุดทา้ย โควดิ-19  ขอใหผู้ถื้อหุน้รักษาสุขภาพ และปรับตวัการเปล่ียนแปลงในยคุ New Normal  
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ท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้

ถือหุน้              
ปิดประชุม เวลา   16.45 น. 
 

หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุน้มากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม ทั้งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,446 ราย   นับเป็นจ านวนหุ้นได ้ 100,341,936,642 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 
40.2421  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด    
   
 
                                     ลงช่ือ                                                               ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 
                                   ประธานกรรมการ  
 
        ลงช่ือ                                                                
                      (        นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์      ) 
                              กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
 
 
        ลงช่ือ                                                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 

                                                                      (            นายศุภณฐั  พูนสวสัด์ิ            ) 
เลขานุการบริษทั 


